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บทคดัย่อ 
 

 บริษทั เมืองโบราณ จ ากดั เป็นบริษทัเอกชนท่ีจดัท าพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก
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และให้บริการโดยแผนก IT ของบริษัท โดยทางบริษัทมักเกิดปัญหาทางด้านระบบฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และเน็ตเวิร์คโดยการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์ ท าให้ระบบต่าง  ๆ ของบริษทัเกิด
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ในการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลและป้องกนัระบบใหดี้ยิง่ข้ึน 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
             บริษทั เมืองโบราณ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว มีการพฒันา
และออกแบบงานศิลปะทั้งทางดา้นประติมากรรม สถาปัตยกรรม และ จิตรกรรม ดา้นการจดัการ  
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์จึงท าให้มีผลงานทางดา้นสถาปัตยกรรมต่าง ๆ มากมาย 
เช่น สถาปัตยกรรมท่ีจ าลองมาจากสถานท่ีจริง เวบ็ไซต ์https://www.muangboranmuseum.com/ซ่ึง
เป็นเวบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชส้ามารถจองตัว๋เขา้ชม ดูประวติัเมืองโบราณ  และสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในเครือ
ไดอี้กดว้ย โดยทางบริษทัไดมี้การพฒันาเวบ็ไซต์ และวางระบบการรักษาความปลอดภยัใหม่ ซ่ึง
เพื่อเป็นการป้องกนัภยัจากไวรัสคอมพิวเตอร์ท่ีท าให้ระบบงานในบริษทัใชง้านไดไ้ม่เต็มท่ีเพื่อให้
พนกังานทุกแผนกใชง้านระบบทั้งหมดในบริษทัได ้และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนัปัญหา
ไวรัส และสามารถดูความคืบหนา้ของผูใ้ชไ้ดด้ว้ย  
 โดยแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ จึงมีการจดัหนา้ท่ีต่าง ๆ ในขั้นตอนการกูร้ะบบของบริษทั
และรักษาข้อมูลและพฒันาระบบให้ดียิ่งข้ึน ดังนั้นทาง บริษทั เมืองโบราณจ ากัด จ  ากัด จึงได้
มอบหมายให้ผูจ้ดัท า ท าการอปัเกรดทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดภายในบริษทั และเก็บ
ผลงานไวใ้นรูปแบบของเว็บไซต์เพื่อน าเสนอระบบงานของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
บริษทัเมืองโบราณ โดยท าการพฒันาดว้ยโปรแกรม WIX  โดยตวัโปรแกรมใชภ้าษา C และ HTML
โดยเวบ็ไซตไ์ดเ้ก็บขอ้มูลการท างาน สาเหตุและการแกปั้ญหาต่างๆช่วยให้พนกังานบริษทัสามารถ 
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดท้นัทีในกรณีท่ีไม่มีเจา้หนา้ท่ีดา้นไอทีประจ าอยู ่สามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ย
ตวัเอง 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
 เพื่อพฒันาเวบ็ไซตคู์่มือการป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ 
   
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 สามารถสืบคน้ขอ้มูลการป้องกนัไวรัสในแบบต่าง ๆ ได ้ 
 1.3.2 สามารถแนะน าโปรแกรมป้องกนัไวรัสได ้
 1.3.3 สามารถดูขั้นตอนต่าง ๆ ในการติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัสท่ีจ าเป็นตอ้งใชง้านได ้
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ช่วยลดความผดิพลาดของเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลได ้
1.4.2 ช่วยลดขั้นตอนการท างานของเจา้หนา้ท่ี และลดค่าใชจ่้ายใหก้บัองคก์ร ในการสั่งซ้ือ    
          อุปกรณ์ใหม่ 
1.4.3 ช่วยป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ท่ีแฝงมากบัไฟลท่ี์ดาวน์โหลดได ้
 

1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน   
 1.5.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน 
  รวบรวมความต้องการ โดยการปรึกษาร่วมกับกับพนักงานท่ีปรึกษาฝ่าย  IT 
Support  ถึงขอบเขตการท างานของระบบว่าประกอบด้วยอะไรบา้ง และรวบรวมปัญหาท่ีไดเ้พื่อ
น าไปแกไ้ขและปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 

1.5.2 วเิคราะห์ระบบงาน  
  น าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดร้วบรวม น ามาวเิคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานเพื่อท าการ
ออกแบบเวบ็แอปพลิเคชนัให้ตอบสนองความตอ้งการของทางบริษทัอยา่งสมบูรณ์ครบถว้น โดย
วเิคราะห์จากความตอ้งการท่ีทางพนกังานท่ีปรึกษาเสนอมา ขอบเขตการท างาน ฟังก์ชนัการท างาน
ท่ีตอ้งมี  
 

1.5.3 ออกแบบระบบงาน  
  ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบระบบท่ีจะน ามาใช้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด  
  1.5.3.1 ออกแบบหนา้จอส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Contact) โดยเลือกใช ้ 

             ธีมท่ีบริษทัเลือกและใช ้Bootstrap ในการออกแบบและพฒันา 
  1.5.3.2 ก าหนดเคร่ืองมือในการพฒันาระบบ ไดแ้ก่ Wix.com 

 
1.5.4 จดัท าหรือพฒันาระบบ    

   ขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดว้ิเคราะห์และออกแบบ
ไวม้าพฒันาและสร้างเวบ็ไซต ์ดว้ยโปรแกรม Wix.com โดยการพฒันาซอฟตแ์วร์ ดว้ยภาษา HTML
และC# โดยตวัโปรแกรมมีฐานขอ้มูลในตวัเอง 
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              1.5.5 ทดสอบและสรุปผล  
              ผูจ้ ัดท าได้ท าการทดสอบระบบไปพร้อม ๆ กับการพฒันาโปรแกรม โดยใช้ 
Google Chrome ในการทดสอบเวบ็ไซต์ และตรวจสอบปัญหา พร้อมทั้งแกไ้ขเม่ือพบขอ้ผิดพลาด 
นอกจากน้ียงัมีการทดสอบร่วมกบัพนกังานท่ีปรึกษา เพื่อหาขอ้ผิดพลาด และท่าทางการปรับปรุง
แกไ้ขใหถู้กตอ้งมากท่ีสุด 
 

1.5.6 จดัท าเอกสาร 
  เป็นการจดัท าเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจดัท าโครงงาน วิธีการ
และขั้นตอนการด าเนินโครงงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและคู่มือการใชง้านส าหรับ
สถานประกอบการใชอ้า้งอิงต่อไปในอนาคต 

 
1.5.7 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 
1. รวบรวมความตอ้งการ 
2. วเิคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท าเอกสาร 

    

 
1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.6.1 ฮำร์ดแวร์  
  1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ รุ่น Lenovo Intel i7-5500CPU   
                           2.40GHz RAM 8 GB 

 1.6.1.2 สมาร์ทโฟน Samsung galaxy J7 

 
1.6.2 ซอฟต์แวร์     
 1.6.2.1 โปรแกรม WIX 

 1.6.2.2 เวบ็เบราวเ์ซอร์ Google Chrome  

 1.6.2.3 โปแกรม Photoshop 



บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี ผู ้จ ัดท าได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี 
เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 Wix.com คืออะไร1  
 http://www.Wix.com คือ เว็บไซต์ท่ีให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรี ช่วยให้คุณสามารถสร้าง

เวบ็ไซตท่ี์ก าหนดเองไดอ้ยา่งง่ายดาย ลาก, ใชง้านง่ายและสามารถเลือกรูปแบบและแกไ้ขไดด้ว้ยตวั

คุณเองโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นการเขียน code ในการสร้างเว็บ คุณสามารถท าเวบ็ไซต์ฟรี

ของคุณตั้งแต่เร่ิมต้นและปรับแต่งตามคุณไป หรือเร่ิมต้นโดยการส ารวจของแกลเลอร่ีของเรา

แม่แบบเว็บไซต์ฟรี Wix สามารถใช้โปรแกรมแก้ไข Wix แทนท่ีรายการในแม่แบบท่ีมีขอ้ความ

เน้ือหาของคุณเองและการเช่ือมโยง เลือกจากตนัฟรีภาพตดัปะ, ไอคอน, เคร่ืองมือ, ภาพเคล่ือนไหว

และอ่ืน ๆ ท่ีพบภายในตวัสร้างเวบ็ไซต ์ง่ายต่อการใช ้

 

 
รูปท่ี 2.1 หนา้เวบ็ไซต ์http://www.Wix.com 

  

                                                           
1 https://th.wix.com/ 
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 ข้อดีของ Wix.com 

  – สามารถสร้าง Flash Animation ไดด้ว้ยตนเอง ลงทะเบียนและเขา้สู่ระบบ โดย

     ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน 

 – http://www.wix.com สร้าง Flash Animation โดยไม่จ  าเป็นตอ้งติดตั้งโปรแกรม

    บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แต่สามารถสร้างงาน Flash ไดจ้ากหนา้เวบ็ไซตไ์ดเ้ลย 

 – สามารถสร้างงานไดห้ลากหลาย ทั้ง เวบ็ไซตส่์วนตวั, My Space, คลิปอาร์ต, 

    เพลง และการออกแบบเวบ็ไซต ์

 – มีรูปแบบการใชง้านท่ีง่าย โดยผูใ้ชมื้อสมคัรเล่นท่ีไม่มีความรู้ดา้น Flash หรือ

    เวบ็ไซตก์็สามารถใชง้านได ้

 – มีเคร่ืองมือและฟังกช์นัใหเ้ลือกใชง้านมากมาย ทั้ง Template, เสียง,      

    ภาพเคล่ือนไหว, เอฟเฟ็กต ์เป็นตน้ 

 – สามารถน าเสียงเพลงประกอบร่วมกบังาน Flash ได ้

 

 
รูปท่ี 2.2 หนา้เวบ็ไซต ์http://www.Wix.com เคร่ืองมือ Design 

 
 แนะน าเคร่ืองมือของ Wix.com 

 Menu bar : เป็นส่วนแสดงเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการแกไ้ข (Edit) หน้า website ซ่ึง

ประกอบดว้ย 
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  1. Pages คือ ส่วนในการก าหนดในหนา้ website นั้นจะประกอบไปดว้ย 

      อะไรบา้ง เช่น Homepage, About, Contact เป็นตน้ ซ่ึงสามารถตั้งค่าเปล่ียนช่ือ 

      เพิ่ม หรือลบหนา้ website ในแต่ละหนา้ตามความตอ้งการได ้

  2. Design คือ ส่วนในการตกแต่งหนา้ Page หรือ website ตามความตอ้งการ ซ่ึงจะ

      มี 3 ส่วนดว้ยกนั คือ Background Colors และ Fonts 

  3. Background คือ ส่วนท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนพื้นหลงัของ Page หรือ website ตาม

      ความตอ้งการ ซ่ึงจะมีพื้นหลงัมาใหเ้ลือกตามใจชอบ หรือตอ้งการท่ีจะอพัรูปท่ีมี

      อยูเ่ป็นพื้นหลงัก็ได ้โดยการเลือกท่ี Upload & Customize Background > Change 

      Image แลว้เลือกรูปท่ีมีอยูใ่นคอมพิวเตอร์มาเป็นพื้นหลงั 

  4. Colors จะมีชุดแม่สี (Palette) มาให้เลือกในการตกแต่ง Page หรือ website ตาม

      ความตอ้งการ หรือถา้ตอ้งการก าหนดชุดแม่สีเองก็สามารถท าไดโ้ดยการเลือก 

       Customize Palette แลว้ก าหนดสีตามตอ้งการได ้

  5. Fonts เป็นส่วนท่ีก าหนดรูปแบบตวัหนงัสือของ Page หรือ website ตามความ

      ตอ้งการและยงัมีการก าหนดค่าขนาดของตวัหนงัสือและรูปแบบตามความ 

      เหมาะสมดว้ยตนเองได ้โดยการเลือกท่ี Customize Fonts 

  6. Add คือ ส่วนท่ีใหเ้ลือกเพิ่ม เพื่อตกแต่งหนา้ Site ใหเ้กิดลูกเล่นท่ีน่าสนใจยิง่ข้ึน  

  7. Text : เพิ่มข้อความลงใน Site หรือ website ซ่ึงจะมีให้เลือก 2 แบบคือ แบบ

      หวัขอ้หลกั (Title) และแบบขอ้ความเป็นยอ่หนา้ (Paragraph) 

  8. Image : เป็นส่วนท่ีตอ้งการเพิ่มรูปภาพลงไปใน Page หรือหนา้ website  

      ประกอบด้วยการเพิ่มรูปภาพ (Image) รูปภาพแบบไม่มีกรอบ (Image without 

       Frame) รูปภาพแบบมีกรอบ (Image with Frame) และภาพตดัปะ (Clip Art) 

  9. Gallery คือ การเพิ่มลูกเล่นให้กบั Page หรือหน้า website ด้วยการเพิ่มรูปภาพ

     ในลกัษณะของการรวมภาพซ่ึงจะมีใหเ้ลือกหลายรูปแบบ ประกอบดว้ย รวมภาพ

      แบบส่ีเหล่ียม (Grid) ภาพพร้อมขอ้ความบรรยายภาพ (Masonry) ชุด 

      ภาพเคล่ือนไหวเป็นสไลด์ (Slideshow) ชุดภาพเคล่ือนไหวเอง (Slider) ชุดภาพ

      แบบสามมิติ (3D Carousel) ชุดภาพเคล่ือนไหวเป็นสไลดแ์บบสามมิติ  

      (Slideshow) และชุดภาพแบบแอนิเมชัน่ (Animated Grid) 
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  10. Media คือส่วนในการเพิ่มวดีิโอและเสียงเพลงใหก้บั Page หรือหนา้ website 

  11. Shapes & Lines คือการเพิ่มกล่องส่ีเหล่ียม รูปภาพ และเส้น เพื่อเพิ่มความ 

        สวยงามใหก้บั Page หรือหนา้ website 

  12. Button & Menu คือการเพิ่มปุ่มต่าง ๆ หรือเพิ่มเมนูใหก้บั Page หรือหนา้  

        website โดยจะมีใหเ้ลือกหลากหลายรูปแบบตามความตอ้งการ 

  13. Online Store เป็นส่วนในการสร้างเวบ็ไซต์เพื่อตอบสนองทางการตลาดของ

        ผูส้ร้างเว็บไซต์ โดยจะมีการให้เลือกสินคา้ท่ีตอ้งการจะขายในเว็บไซต์ท่ีจะ

        สร้างข้ึนมาได ้

  14. Social คือส่วนในการเพิ่มสังคมออนไลน์ให้กบัผูส้ร้างเว็บไซต์โดยจะมีให้

        เลือกเป็นปุ่มข้ึนมา เพื่อตอ้งการท่ีจะติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซตไ์ด ้

  15. Apps เป็นส่วนเสริมในการติดต่อส่ือสารของผูเ้ขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซต์กบัผูส้ร้าง

        เวบ็ไซต ์โดยจะมีตวัเลือกให้เลือกท่ีหลากหลาย เช่น กล่องขอ้ความเพื่อติดต่อ

        กบัผูส้ร้างเวบ็ไซต ์แผนท่ี แถบลงทะเบียน เป็นตน้ 

  16. List Builder เป็นส่วนในการสร้างเวบ็ไซต์ท่ีน าเอาช้ินงานลกัษณะเดียวกนัมา

        รวมกนัเป็นรายการ เพื่อใหผู้เ้ยีย่มชมสามารถเลือกไดต้ามความตอ้งการ โดยจะ

        มีส่วนเสริมใหเ้ลือกมากมายตามความเหมาะสมของเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการจะสร้าง 

        เช่น รายการท่ีโพสต ์รายการวดีิโอ รายการสินคา้ เป็นตน้ 

  17. App Market เป็นส่วนในการเพิ่มหน้าเวบ็ไซต์ส าเร็จรูปให้กบัหน้า Page เพื่อ

        เพิ่มความหลากหลายยิง่ข้ึน 

  18. Setting การตั้งค่าเว็บไซต์ตามความเหมาะสมและความตอ้งการของผูส้ร้าง 

        โดยจะมีเมนูใหเ้ลือกในการเปล่ียนท่ีอยูข่องเวบ็ไซต ์(Site Address) การ 

        ก าหนดเว็บคน้หา (SEO (Google)) การก าหนดค่าส าหรับโทรศพัท์ (Mobile 

        View) การก าหนดขอ้มูลเก่ียวกบัการติดต่อ (Contact Information) การ 

        ก าหนดค่า Social media การก าหนดค่าสังคมออนไลน์ การเพิ่มสถิติให้กับ

        เวบ็ไซต ์(Statistics) การก าหนดการเพิ่มเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการ (Favicon) เพิ่มแกล

        ลอร่ีท่ีจะแสดงผลิตภณัฑห์รือบริการ ส่ือ vistitors สามารถโตต้อบกบัและปุ่มท่ี

        จะสร้างการเรียกร้องใหด้ าเนินการ 
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รูปท่ี 2.3 หนา้เวบ็ไซต ์http://www.Wix.com เคร่ืองมือ Add 

 
 แถบ Ribbon คือ เคร่ืองมือท่ีช่วยในการแกไ้ขหนา้เวบ็ไซตท่ี์สร้างข้ึน ประกอบดว้ย 

 1. แถบแสดงหนา้ Page 

 2. Undo (แกไ้ข) 

 3. Redo (ท าซ ้ า) 

 4. Copy (คดัลอก) 

 5. Paste (วาง) 

 6. Gridlines (เส้นตาราง) 

 7. Snap to Grid 

 8. Ruler and Guides (ไมบ้รรทดั) 

 9. Preview (เคา้โครงเวบ็ไซต)์ 

 10. Save (บนัทึก) 

 11. Publish (สร้างเวบ็ไซต/์เผยแพร่เวบ็ไซต)์ 

 12. Upgrade (อปัเกรดเวบ็ไซต)์ 
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รูปท่ี 2.4 หนา้เวบ็ไซต ์http://www.Wix.com ส่วน App Market 

 
 การประยุกต์ใช้ Wix.com กบัการเรียนการสอน 
  น าเวบ็ไซต์ท่ีสร้างจาก Wix.com เป็นเคร่ืองมือส่ือการเรียนเพื่อใช้ในการจดัการ
เรียนการสอน เป็นการผลกัดนัให้ครูกา้วทนัโลกยุคปัจจุบนั และสามารถเขา้ถึงเยาวชนยุคใหม่ได้
อย่างทนัท่วงที ซ่ึงจะท าให้เกิดระบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงใน
เวบ็ไซตน์ั้นอาจจะมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น เน้ือหาในบทเรียน เกม/ สถานการณ์ปัญหา หรือ
แบบทดสอบ ให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนรู้ไดต้ามความตอ้งการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบับทเรียนท่ี
สอนอีกทางหน่ึงในการเรียนการสอนใช้สอนให้ผูเ้รียนสร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ง่าย โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งเรียนรู้โปรแกรมต่าง ๆ สามารถน าไปสร้างเวบ็ไซตต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัหรือ
ธุรกิจต่าง ๆ ได ้
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รูปท่ี 2.5 หนา้เวบ็ไซต ์http://www.Wix.com ส่วน Social 

 
 SEO Boost 
  ช่วยให้ Google เพื่อหาคุณโดยการเพิ่มเวบ็ไซต์ของคุณ SEOจดัการ SEO ส าหรับ
เว็บไซต์ทั้ งใน “การตั้ งค่า” แล้วส าหรับแต่ละหน้าใน “หน้า” และ “การตั้ งค่า” ต้องการเรียนรู้
เพิ่มเติมเก่ียวกบั SEO ท าตามการเช่ือมโยงในแทบ็การตั้งค่า 
 

 
รูปท่ี 2.6 หนา้เวบ็ไซต ์http://www.Wix.com ส่วน SEO  
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2.2 ระบบ Help desk คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?2 
 ระบบ Help desk หรือ ซอฟต์แวร์ Help desk เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีถูกออกแบบมา
เพื่อช่วยให้ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถดูแลลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ 
การติดตามการขาย การจดัการกบัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบัลูกคา้แต่ละคน เก็บบนัทึกช่องทางการ
ติดต่อกบัลูกคา้ ส่งค าแนะน าในการใชง้านผลิตภณัฑ ์หรือจะเป็นการส่งโปรโมชัน่ใหม่ให้กบัลูกคา้
ท่ีมีความตอ้งการแตกต่างกนัไป เป็นตน้ 
 ในปัจจุบนัช่องทางท่ีบริษทัหรือองค์กรใช้ส าหรับติดต่อส่ือสารกับลูกค้าส่วนใหญ่จะมี
มากกว่า 2 ช่องทางข้ึนไปอย่างแน่นอน ก็คืออีเมล และเบอร์โทรศพัท์ ไม่ว่าจะเป็นบริษทัท่ีเปิด
กิจการมานาน หรือบริษทัท่ีเปิดใหม่ ซ่ึงสองช่องทางน้ีเป็นท่ีนิยมมากในสมยัก่อน แต่เม่ือเราเขา้สู่ใน
ยุคดิจิทลัช่องทางส าหรับติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ไดเ้พิ่มมากข้ึน ยกตวัอย่างเช่น Facebook Youtube 
หรือ Twitter เป็นตน้ บริษทัหรือองคก์รจึงตอ้งปรับตวัตามเทคโนโลยท่ีีลูกคา้ใชใ้นแต่ละยคุใหท้นั 
 
           ประวตัิของระบบ Help desk 
  ถา้พูดถึงประวติัของระบบหรือซอฟตแ์วร์ Help desk แลว้นั้น เราตอ้งยอ้นกลบัไป
ถึงศตวรรษท่ี 20 กนัเลยทีเดียว เม่ือธุรกิจตอ้งอาศยัการติดต่อส่ือสารกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาของลูกคา้
แต่ละรายท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยท่ีลูกคา้ตอ้งน าสินคา้ท่ีมีปัญหาเขา้ไปสอบถามหรือขอค าแนะน า
ท่ีส านักงานเท่านั้น แต่เม่ือมีการคิดคน้โทรศพัท์เกิดข้ึนในปี ค.ศ.1876 หรือเม่ือ พ.ศ.2419 และตู้
โทรศพัท์สาธารณะในช่วง ค.ศ.1890 ท  าให้การติดต่อส่ือสารของลูกคา้กบัธุรกิจเขา้ถึงได้ง่ายข้ึน 
บริษทัจึงต้องมีพนักงานตอบค าถามทางโทรศพัท์เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับลูกค้า ในระหว่าง
ศตวรรษท่ี 20 น้ีเองท่ีมีการพฒันาอุปกรณ์ต่าง ๆ ข้ึนเพื่อช่วยในการท างาน ยกตวัอยา่ง เช่น เคร่ือง
อดัเสียง (Dictation machines), เคร่ืองพิมพดี์ด (Typewriters), เคร่ืองปลายทางใบ ้(Dumb terminal) 
ซ่ึงใช้งานกบัเคร่ืองเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัเคร่ือง Dumb terminal คลิก
ท่ีน่ี เป็นตน้ โดยอุปกรณ์ทั้งหมดน้ีถูกน ามาใชส้ าหรับการรับเร่ืองปัญหาต่างๆ ของลูกคา้ ซ่ึงการใช้
คอมพิวเตอร์ในการบริการลูกคา้คร้ังแรกนั้นใชง้านผ่านซอฟต์แวร์แมนเฟรม โดยให้ลูกคา้ส่งแบบ
ฟอร์มาท่ีเป็นกระดาษ หรือติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์กับฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อหาแนวทางการ
แกปั้ญหากนัต่อไป 
 ในปี ค.ศ.1960 บริษทัต่าง ๆ ไดเ้ร่ิมจดัตั้งศูนยบ์ริการและจดัอบรมพนกังานเพื่อการบริการ
สอบถามขอ้มูลของลูกคา้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน น่ีคือยุคของระบบตอบรับ
อตัโนมติั (Interactive voice response : IVR) ซ่ึงต่อมาระบบตอบรับอตัโนมติัน้ีได้กลายเป็นระบบ
พื้นฐานทางโทรศพัทส์ าหรับการบริการลูกคา้ ต่อมาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC ไดเ้ขา้

                                                           
2 https://www.pilabstudio.com/ blog/ระบบ-%20help-desk/ 
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มามีบทบาทมากข้ึน ท าให้การส่งอีเมลไดรั้บความสนใจมากข้ึนในระบบ Help desk ลูกคา้หนัมาใช้
อีเมลในการแจง้ปัญหาของตนโดยไม่ใชแ้บบฟอร์มท่ีเป็นกระดาษอีกต่อไป พนกังานฝ่ายช่วยเหลือ
นั้นสามารถอปัเดตสถานะและรายละเอียดผ่านอีเมลได้รวดเร็วกว่าช่องทางอ่ืนนั่นเองแต่การน า
ระบบ help desk มาใชง้านกนัอยา่งจริงจงันั้นเร่ิมข้ึนในปี ค.ศ.1980 เม่ืออินเตอร์เน็ตไดเ้ปิดใหใ้ชง้าน
แบบสาธารณะแลว้นัน่เอง โดยหลายบริษทัเร่ิมจา้งฝ่ายบริการลูกคา้เป็นของตนเอง ส่ิงน้ีน าไปสู่การ
ใชอี้เมลและระบบพดูคุยแบบสด (Live chat) ท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในยคุ 90 
 การประดิษฐ์ซอฟต์แวร์ส าหรับระบบ Help desk นั้นเร่ิมข้ึนในปี ค.ศ.2000 เป็นตน้มา เม่ือ
บริษทัเร่ิมใชซ้อฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ ในการจดัการกบัปัญหาดา้นการให้บริการลูกคา้ ซ่ึงน าไปสู่
การผลิตซอฟตแ์วร์ Help desk แบบต่าง ๆ ท่ีสามารถใชง้านผา่นทางอินเตอร์เน็ตและสามารถใชง้าน
ไดท้ัว่โลกเกิดข้ึน ในปัจจุบนัระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท าให้การบริการลูกคา้ผา่นทางระบบ Help 
desk สามารถช่วยแผนกบริการลูกคา้ให้สามารถส่งขอ้มูลข่าวสารและติดตามปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบั
ลูกคา้ไดอ้ยางรวดเร็วและง่ายข้ึน 
 
 ลกัษณะทัว่ไปของระบบ Help desk 
  ระบบ Help desk เป็นซอฟทแ์วร์ที่ฝ่ายบริการลูกคา้ใชใ้นการให้บริการแก่ลูกคา้
ในหลากหลายช่องทาง โดยทัว่ไปจะประกอบไปดว้ย 3 ส่วนหลกัๆ ดว้ยกนั คือ ระบบการจดัการ 
Ticket (Ticket Management), ระบบการท างานอตัโนมตัิ (Automation Suite), และระบบการ
รายงานผล หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ (Reporting/ Optimization) 
  ระบบ Help desk มีช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้หลากหลาย เพื่อให้ลูกคา้
สามารถสั่งซ้ือสินคา้ สอบถามปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก ซ่ึงเมื่อลูกคา้ติดต่อเขา้มาทางใดทาง
หน่ึง ระบบ Help desk จะแปลงค าถามเหล่านั้นเป็น Ticket ซ่ึงท าให้เจา้หนา้ที่สามารถติดตามผล 
และแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ไดง้่าย และรวดเร็วมากข้ึนนัน่เอง นอกจากน้ียงัสามารถรวบรวมปัญหา
และค าตอบซ ้ าๆ ท่ีไดรั้บจากลูกคา้ ไวเ้ป็นฐานขอ้มูลส าหรับลูกคา้รายอ่ืนๆ ท่ีมีปัญหาแบบเดียวกนั 
ยกตวัอยา่งเช่น หนา้ค าถามท่ีพบบ่อย (FAQs) หรือบทความแนะน า (Guide Articles) เป็นตน้ 
  ส าหรับระบบ Help desk ระดบัสูงนั้นจะมีฟังก์ชนัท่ีสามารถช่วยงานของธุรกิจได้
เป็นอยา่งดี ยกตวัอยา่งเช่น ระบบสนทนาออนไลน์ (Online chat), การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก 
(insights and analytics), กระบวนการอตัโนมตัิ (automated processes), การติดต่อส่ือสารแบบ
หลายช่องทาง (multiple contact channels), เคร่ืองมือส าหรับการรายงานผล ( reporting tools), 
เคร่ืองมือส าหรับการท างานร่วมกนัของทีมงาน (collaboration tools), และรวมคุณลกัษณะของ
ระบบ CRM ไวด้ว้ยเป็นตน้ 
 
 

https://www.pilabstudio.com/blog/crm/
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 ประเภทของระบบ Help desk 
  ในปัจจุบนัน้ีซอฟตแ์วร์ Help desk ถูกจ าแนกตามการใชง้าน ขนาดของธุรกิจ 

ผูใ้ชง้าน และประเภทของภาษาท่ีใชใ้นการเขียน ดงัน้ี 

 ระบบ Help desk ท่ีใชง้านผา่นเวบ็ (Web help desk software) 
 ระบบ Help desk ท่ีติดตั้งไวท่ี้ Server ขององคก์รเอง (On-premises help 

desk software) 
 ระบบ Help desk ท่ีออกแบบเฉพาะส าหรับองคก์รนั้นๆ (Enterprise help 

desk software) 
 ระบบ Help desk ท่ีสามารถน าไปพฒันาต่อได ้(Open-source help desk 

software) 
 ระบบ Help desk ท่ีติดตั้งไวท่ี้ Server ของบริษทัท่ีให้บริการ (Cloud based 

help desk software) 
  ซอฟตแ์วร์ส่วนใหญ่ที่ใชง้านกนัอยูใ่นปัจจุบนันั้นจะจดัอยูใ่นประเภทใดประเภท

หน่ึงท่ีกล่าวมาขา้งตน้นัน่เอง 

 

 แนวโน้มการใช้ระบบ Help desk ในปัจจุบัน 
  การใชง้านซอฟตแ์วร์ผา่น Web Browser หรือท่ีเรียกวา่ Web-based Software นั้น
เป็นท่ีนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั ซ่ึงระบบน้ีเป็นการติดตั้งระบบ Help desk ไวที้่ Server ของบริษทั
ที่ให้บริการ เนื่องจากความง่ายในการใชง้าน ตน้ทุนต ่า ไม่จ  าเป็นตอ้งลงทุนตั้ง Server ไวใ้น
องคก์ร ไม่ตอ้งคอยดูแลจดัการปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนกบั Server ขององคก์รเอง อีกทั้งยงั
สามารถใชง้านไดทุ้กท่ี ทุกอุปกรณ์ โดยในรุ่นใหม่ๆ ของระบบ Help desk นั้นจะสามารถปรับปรุง
หรือการอปัเกรดแบบเรียลไทม ์(real-time updates) และการเขา้ถึงแบบระยะไกล (remote desktop 
access) มาให้อีกดว้ย 
 ช่องทางติดต่อส่ือสารดว้ย Social network นั้นถูกน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลายเน่ืองจากมีการ
โตต้อบกนัอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงในการติดต่อช่วยเหลือในดา้นต่างๆ จึงมี
ความส าคญัอยา่งยิ่งในการบริหารจดัการช่องทางการติดต่อส่ือสารที่ลูกคา้ใชง้านทั้งหมด เพื่อ
ความสะดวกของตวัลูกคา้นัน่เอง 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_application
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 แนวโน้มการใช้ระบบ Help desk ในอนาคต 
  ดว้ยการเพิ่มข้ึนของการพฒันาซอฟตแ์วร์ส าหรับระบบ Help desk อยา่งมากใน
เวลาท่ีผา่นมานั้น บริษทัต่างๆ ไดรั้บประโยชน์จากระบบน้ีมากข้ึน การคาดการต่อไปน้ีจะเป็นส่วน
ช่วยใน การพฒันาเทคโนโลยีส าหรับการออกแบบซอฟตแ์วร์ 

 การแจง้ผา่น Ticket เร็ว และละเอียดข้ึน 
 การใชง้านผา่นระบบ Cloud computing 
 การสนบัสนุนการใชง้านผา่นอุปกรณ์ไดห้ลากหลายมากข้ึน 
 การใชง้านผา่นการ Remote access มากข้ึน 

 ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้การใชง้านระบบ Help desk ไดง่้ายและสามารถบริการตนเอง (Self-

service) ไดดี้ยิ่งข้ึน 

 ประโยชน์ของระบบ Help desk 
 ระบบ Help desk สามารถช่วยจดัการกบัฐานขอ้มูลที่ซบัซ้อนของลูกคา้ได้

ดีกวา่ ไม่วา่จะเป็นการแจง้ปัญหาจากลูกคา้ ขอ้มูลส่วนตวัเบ้ืองตน้ ประวติั
การโทรของพนกังานกบัลูกคา้ การบนัทึกวิธีการการแกป้ัญหา รวมถึง
ระดบัความพึงพอใจต่อการรับบริการดว้ย 

 การใชเ้มลในการแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้จะท าให้พนกังานสามารถท างานได้
อยา่งรวดเร็ว และสม ่าเสมอ ไม่วา่จะเป็นธุรกิจขนาดใดก็ตาม 

 ซอฟตแ์วร์ Help Desk สามารถจดัประเภทและจดัล าดบัความส าคญัของ 
Ticket ท่ีไดรั้บ รวมถึงการแจง้เตือนและการจดัการสถานะของ Ticket ต่าง 
ๆ ไดอ้ยา่งอตัโนมตัิ ท  าให้พนกังานสามารถแกปั้ญหาของลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 
ระบบ Help desk ที ่ใช ร้ะบบคลาวด ์ (Cloud) จะม ีระบบรักษาความ
ปลอดภยัมาให้ดว้ย และยงัเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศ
ก าหนดข้ึน เช่น ขอ้ก าหนดของ HIPAA ของสหรัฐฯ หรือขอ้ก าหนดของ 
GDPR ของสหภาพยุโรปอีกดว้ย 
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 ข้อเสียของระบบ Help desk 
  แมร้ะบบ Help desk จะมีขอ้ดีอยูม่ากมาย แต่ก็ยงัมีขอ้เสียอยูบ่า้งเช่นกนั 

 ซอฟตแ์วร์ Help desk หลาย เจา้ม ีค ่าใชจ้ ่ายล ่วงหนา้ที ่สูง ขึ้นตาม
ระยะเวลาที่ใชง้าน ซ่ึงอาจท าให้บริษทัสูญเสียงบประมาณไปเร่ือย  ๆ 
ถึงแมว้า่ส่วนใหญ่จะมีตวัเลือกในการทดลองใช ้ซ่ึงซอฟตแ์วร์เหล่าน้ี
มกัใชง้านยากและตอ้งการการเวลาในการเรียนรู้ โดยเฉพาะการน า
ซอฟตแ์วร์เหล่าน้ีไปใชก้บับริษทัหรือองคก์รขนาดใหญ่ นอกจากน้ียงั
เป็นการยากที่จะประเมินปริมาณของ Ticket ที่ใชง้านจริงในช่วงเวลา
สั้น ๆ 

 ระบบ Help desk ที ่ติดตั้งไวที้ ่ Server ขององคก์รเอง (On-premises 
help desk software) อาจมีค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการบ ารุงรักษา หรือ
การอปัเกรด Server อีกหน่ึงปัญหาส าคญัก็คือการหย ุดท างานของ 
Server ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีจะเป็นปัญหาขององคก์รที่น าระบบไปติดตั้ง 
ไม่ใช่ปัญหาของผูใ้ห้บริการระบบนัน่เอง 

 ระบบ Help desk แบบคลาวด์ (Cloud based help desk software) อาจมี
ค่าใชจ้ ่ายที ่สูงขึ้นเมื ่อมีการใชง้านที ่ยาวนาน ดว้ยระบบคลาวด ์น้ี
จ  าเป็นตอ้งใชอิ้นเตอร์เน็ตในการเช่ือมต่อเพื่อใชง้าน ท าให้ผูใ้ชง้านท่ีไม่
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีปัญหาเกิดข้ึนได ้หรือปัญหาจากการ
ขดัขอ้งจากผูใ้ห ้บริการอินเตอร์เน็ตก็อาจท าให ้ระบบดงักล่าวไม่
สามารถใชง้านไดเ้ช่นกนั 

 
2.3 ความส าคัญของระบบ Helpdesk เฮลป์เดสก์ กบังาน Support ซัพพอร์ท ลูกค้า3 

 ในปัจจุบนัมีธุรกิจจ านวนมากจะมี Website (เวบ็ไซต์) เป็นช่องทางในการบริการไม่วา่จะ

เป็น การสั่งซ้ือ การจองสินคา้ การจองหอ้งอาหาร การจองทวัร์ การบริการต่าง ๆ ท่ีสามารถท าไดใ้น

เครือข่ายระบบ Internet (อินเทอร์เน็ต) ซ่ึงจ าเป็นท่ีธุรกิจนั้นจะตอ้งมีเเผนก Helpdesk (เฮลป์เดสก์) 

ซ่ึงมีหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ผูใ้ช้ระบบไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านใดก็ตามท่ีเกิดข้ึนจากการ

ด าเนินงานของระบบ ซ่ึงจะมีช่ือเรียกแตกต่างกนัไป เช่น Call Center (คอลเซ็นเตอร์), Customer 

Service (คสัโตเมอร์ เซอร์วิส), Web call center (เว็บคอลเซ็นเตอร์), Customer Care (คสัโตเมอร์

แคร์) เป็นตน้ เเต่จะเนน้เป็นการพูดคุยกบัลูกคา้ทางโทรศพัท ์ซ่ึงจุดน้ีจะมีขอ้จ ากดัในการให้บริการ

                                                           
3 https://mdsoft.co.th/ความรู้/334-helpdesk-support.html. 
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ในเร่ืองของช่วงเวลาในการ Support (ซัพพอร์ท) บางทีลูกคา้โทรติดบา้งไม่ติดบา้ง อาจจะเกิดจาก

จ านวนสายท่ีโทรเข้ามาเยอะเกินไป อีกทั้งอาจจะเกิดความคาดเคล่ือนในการส่ือสารผ่านทาง

โทรศพัท ์ก็เป็นได ้เช่น ช่ือลูกคา้ หรือ Email (อีเมล) 

  ต่อมาได้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยการน าเทคโนโลยีมาพฒันาเป็นระบบ Helpdesk 
Support System (เฮลป์เดสก ์ซพัพอร์ต ซิสเตม็) ซ่ึงเป็นโปรแกรมเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีจดัท าข้ึนเพื่อใช้
งานดา้นการรับแจง้ปัญหากบัลูกคา้ ยกตวัอย่างการท างานก็คือ ลูกคา้สามารถเขา้ระบบ Helpdesk 
Support (เฮลป์เดสก์ ซพัพอร์ต) เเลว้เเจง้ปัญหาไดทุ้กทีทุกเวลา จากนั้นระบบจะแจง้ไปยงัพนกังาน
ท่ีระผิดชอบโดยทนัที เม่ือพนกังานแกไ้ขปัญหาเรียบร้อยเเลว้ ก็จะมี Email แจง้กลบัไปยงัลูกคา้ อีก
ทัง่ลูกคา้สามารถเขา้เช็คสถานะของปัญหาท่ีลูกคา้แจง้ไวไ้ด ้เเละท่ีส าคญัไปกวา่นั้นคือ ผูบ้ริหารสาม
รถเขา้ดูรายการงานการท างานของพนักงานเเต่ละบุคคลได้ เพื่อประเมินระยะเวลาของพนักงาน 
รวมไปถึงรายงานวิเคราะห์ปัญหาว่าเกิดอะไรข้ึนกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจท่ีมีปัญหา ซ่ึง
สามารถท าไปปรับแกไ้ขให้ดียิ่งข้ึนได ้นอกจากน้ีระบบ Helpdesk Support System ยงัมีประโยชน์
อีกมากมายคือ 
 
ประโยชน์ของระบบ Helpdesk Support System 
 1. ไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลา ลูกคา้สามารถแจง้ปัญหาการใชง้านไดทุ้กเวลา 
      2. ลูกคา้สามารถเช็คสถานะการเเจง้ปัญหาได ้เช่น ตรวจสอบปัญหา, อยูร่ะหวา่งแกไ้ข, 
     หรือ แกไ้ขเรียบร้อยเเลว้ 
      3. มีความรวดเร็ว เม่ือลูกคา้เขา้สู่ระบบลูกคา้สามารถแจง้ปัญหาไดท้นัที โดยไม่ตอ้งบอกวา่
     ลูกคา้ช่ืออะไร ลูกคา้ซ้ือสินคา้อะไรไป หรือซ้ือสินคา้เม่ือไหร่ ในระบบจะเก็บขอ้มูลของ
     ลูกคา้ตั้งเเต่เขา้มาใชบ้ริการเเลว้ กรณีท่ีลูกคา้แจง้ปัญหาเขา้มา ลูกคา้สามารถแนบไฟล์
     ภาพ ตวัอยา่งปัญหาไดท้นัท่ี ท าใหแ้ผนกแกไ้ขปัญหาสามารถตรวจเช็คปัญหาไดต้รงจุด 
 4. มีประสิทธิภาพในงานบริการ งานบริการส าคญัอยูก่บัความไวว้างใจ เม่ือไหร่ก็ตามท่ี
     ลูกคา้มีปัญหา ลูกคา้ไดรั้บการช่วยเหลือท่ีรวดเร็ว ลูกคา้จะมีความรู้สึกวา่สินคา้หรือ 
     บริการมีคุณภาพมีหลกัประกนัในการบริการ ท าใหลู้กคา้เกิดความไวใ้จกบัธุรกิจเรามาก
     ยิง่ข้ึน 
      5. ยกระดบัของธุรกิจ ในงานบริการไม่เพียงเเต่จะเจอลูกคา้ท่ีเป็นบุคคลเท่านั้น เเต่ยงัมีลูกคา้
     ประเภทธุรกิจอีกดว้ยซ่ึง ลูกคา้กลุ่มน้ีจะมีการลงทุนท่ีมีราคาสูง เเละมีความต่อเน่ืองใน
     การซ้ือสินคา้หรือบริการ ท าใหก้ารประเมินการตดัสินใจของกลุ่มลูกคา้ประเภทธุรกิจ 
     ยอ่มจะดูหลาย ๆ อยา่งของบริษทัของเรา โดยเฉพาะความน่าเช่ือถือ เเละถา้บริษทัเรามี
     ระบบงานเเต่ละส่วนเเต่ละหนา้ท่ีเขา้มาช่วยในงานบริหารก็จะท าใหค้วามน่าเช่ือถือ     
     ความไวว้างใจในสินคา้หรือบริการของเรานั้นเอง 
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2.4 Ransomware คืออะไร?4 
 Ransomware เป็นมัลแวร์  (Malware) ประเภทหน่ึงท่ีมีลักษณะการท างานท่ีแตกต่าง
กบัมลัแวร์ประเภทอ่ืน ๆ คือไม่ไดถู้กออกแบบมาเพื่อขโมยขอ้มูลของผูใ้ชง้านแต่อยา่งใด แต่จะท า
การเขา้รหสัหรือล็อกไฟล์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร รูปภาพ วิดีโอ ผูใ้ช้งานจะไม่สามารถเปิดไฟล์
ใดๆไดเ้ลยหากไฟล์เหล่านั้นถูกเขา้รหสั ซ่ึงการถูกเขา้รหสัก็หมายความวา่จะตอ้งใช้คียใ์นการปลด
ล็อคเพื่อกูข้อ้มูลคืนมา ผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการจ่ายเงินตามขอ้ความ "เรียกค่าไถ่" ท่ีปรากฏ  โดยขอ้มูล
หรือขอ้ความ “เรียกค่าไถ่” จะแสดงข้ึนหลงัไฟล์ถูกเขา้รหัสเรียบร้อยแล้ว จ  านวนเงินค่าไถ่ก็จะ
แตกต่างกนัไป โดยเบ้ืองตน้ก็จะมีราคาอยูท่ี่ $150–$500 โดยประมาณ และการช าระเงินจะตอ้งช าระ
ผา่นระบบท่ีมีความยากต่อการตรวจสอบหรือติดตาม อยา่งเช่น การโอนเงินผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์, 
Paysafecard หรือ Bitcoin เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตามการช าระเงินก็ไม่ไดห้มายความวา่ผูไ้ม่หวงัดีจะ
ส่งคียท่ี์ใชใ้นการปลดล็อคไฟลใ์หก้บัผูใ้ชง้าน 
 
ช่องทางการแพร่กระจายของ Ransomware 
 เพื่อแพร่กระจาย Ransomware โดยเบ้ืองตน้ผูไ้ม่หวงัดีจะใชว้ธีิการผา่นช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี 

 แฝงมาในรูปแบบเอกสารแนบทางอีเมล ในกรณีส่วนใหญ่ Ransomware จะมาใน
รูปแบบเอกสารแนบทางอีเมล โดยอีเมลผูส่้งก็มกัจะเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีเรารู้จกักนัดี
อยา่งเช่น ธนาคาร และจะใชห้วัขอ้หรือประโยคข้ึนตน้ท่ีดูน่าเช่ือถืออยา่ง  "Dear 
Valued Customer”, “Undelivered Mail Returned to Sender", "Invitation to 
connect on LinkedIn."  เป็นตน้ ประเภทของไฟลแ์นบท่ีเห็นก็จะเป็น ".doc" หรือ 
".xls" ผูใ้ชอ้าจจะคิดวา่เป็นไฟลเ์อกสาร Word หรือ Excel ธรรมดาแต่เม่ือ
ตรวจสอบช่ือไฟลเ์ตม็ ๆ ก็จะเห็นนามสกุล .exe ซ่อนอยู ่อยา่งเช่น "Paper.doc.exe" 
แต่ผูใ้ชจ้ะเห็นเฉพาะ "Paper.doc" และท าใหเ้ขา้ใจผดิวา่เป็นไฟลท่ี์ไม่เป็นอนัตราย 

 แฝงตวัมาในรูปแบบของ Malvertising (โฆษณา) Ransomware น้ีอาจจะมาใน
รูปแบบของโฆษณา ไม่วา่จะเป็นโฆษณาท่ีฝังมากบัซอฟตแ์วร์หรือตามหนา้เวบ็ไซต์
ต่าง ๆ 

 เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์อนัตรายและอาศยัช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ ผูใ้ช้ยงัสามารถ
กลายเป็นเหยื่อได้โดยไม่ได้ตั้ งใจเพียงเขา้เยี่ยมชมหน้าเว็บท่ีถูกผูไ้ม่หวงัดีเขา้มา
ควบคุม ตวัอยา่งเช่น ถูกดาวน์โหลดโคด้ (Code) ท่ีเป็นอนัตรายผา่นทางโฆษณาแบน
เนอร์ใน Flash ดังแสดงในรูปท่ี  3 โดย Ransomware มักจะใช้ประโยชน์จาก
ขอ้บกพร่องหรือช่องโหวด่า้นความปลอดภยัอ่ืน ๆ ในเบราวเ์ซอร์, แอปลิเคชนั หรือ 

                                                           
4 https://www.it.chula.ac.th/th/node/3351 
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ระบบปฏิบติัการบ่อยคร้ังก็มกัจะเกิดจากช่องโหวใ่นเวบ็เบราวเ์ซอร์, Java และ PDF 
แต่ช่องโหวท่ี่พบมากท่ีสุดก็คือใน Flash   
 

วธีิป้องกนั Ransomware 
 ท าการส ารองขอ้มูล (Backup) เป็นประจ าหากผูใ้ชง้านติด Ransomware อยา่งนอ้ยถา้มีการ

ส ารองขอ้มูล (Backup) ก็จะสามารถกูคื้นไฟลข์องคุณได ้และเพื่อป้องกนัขอ้มูลท่ี Backup 
ถูกเขา้รหสัไปดว้ย ผูใ้ชง้านควรส ารองขอ้มูลลงบนอุปกรณ์ส าหรับจดัเก็บขอ้มูลภายนอก
เครือข่าย (Cloud Storage, External Hard Drive, USB Flash Drive)  

 อปัเดตซอฟแวร์ในเคร่ืองอยา่งสม ่าเสมอ การอปัเดตระบบปฏิบติัการและซอฟตแ์วร์จะช่วย
ป้องกนัการโจมตีท่ีตอ้งอาศยัช่องโหวข่องซอฟตแ์วร์ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน Adobe 
Flash, Microsoft Silverlight และเวบ็เบราวเ์ซอร์ ควรติดตามและอปัเดตให้เป็น Version 
ปัจจุบนั 

 ติดตั้งโปรแกรมป้องกนัมลัแวร์ (Anti-malware) ลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกนัการ
เขา้ถึงเวบ็ไซตท่ี์เป็นอนัตรายและตรวจสอบไฟลท์ั้งหมดท่ีถูกดาวน์โหลด ควรมีการติดตั้ง
โปรแกรมป้องกนัมลัแวร์ลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไวด้ว้ย  

 ตรวจสอบอีเมลท่ีเป็นอนัตรายเบ้ืองตน้ ผูไ้ม่หวงัดีมกัใชอี้เมลเป็นช่องทางในการหลอกลวง
ผูใ้ชง้าน ใหห้ลงเช่ือเปิดหรือดาวน์โหลดเอกสารแนบ ดงันั้นเม่ือเราไดรั้บอีเมลควร
ตรวจสอบอีเมลฉบบันั้นให้ดีเสียก่อน 

 ติดตามข่าวสาร ควรติดตามข่าวสารช่องโหวห่รือภยัคุกคามต่าง ๆ รวมถึงศึกษาวธีิการ
ป้องกนัเพื่อไม่ใหต้กเป็นเหยื่อของเหล่าผูไ้ม่หวงัดี และเพื่อความปลอดภยัของตวัผูใ้ชง้าน
เอง 

 
 

http://www.it.chula.ac.th/th/malwareprotection.html
https://www.it.chula.ac.th/th/node/3206


บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั เมืองโบราณ จ ากดั  
ท่ีตั้ง    : 296/1 หมู่ท่ี 7  ถนนสุขมุวทิ ต าบล บางปูใหม่ อ.เมือง  
     จ.สมุทรปราการ 10280 
เบอร์โทรศพัท ์  : 02 323 4095 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของ บริษทั เมืองโบราณ จ ากดั 
 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 เป็นพิพิธภณัฑเ์อกชนกลางแจง้ใหญ่ท่ีสุดในโลก ให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเป็นหลกั ศูนย์
ประชุมและอบรมสมัมนา รับจดังานอีเวน้ท ์งานเล้ียงทุกประเภท  ด าเนินกิจการในรูปแบบพิพิธภณัฑ์ใน
การศึกษาเรียนรู้ดา้นประวติัศาสตร์ โดยจ าลองสถานท่ีส าคญัประจ าภาคไวใ้นท่ีเดียวในคอนเซ็ปต์
เท่ียวทัว่ไทยในหน่ึงวนั 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 บริษทั เมืองโบราณ จ ากดั มีรูปแบบการบริหารเหมือนบริษทัเอกชนทัว่ไป โดยมีต าแหน่ง
ประทาน หรือ พรหมวหิาร มีอ านาจการตดัสินใจ คณะกรรมการ ผูจ้ดัการ และหวัหนา้ฝ่าย ท่ีจะคอย
ประสานงานกบัแผนกอ่ืนทั้งหมดของเมืองโบราณ 

 
3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 ต าแหน่งงานท่ีผูจ้ ัดท าได้รับมอบหมายจากการฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา คือต าแหน่ง 
นกัศึกษาฝึกงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย ได้แก่ การแก้ปัญหา
ทางดา้นฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ และการบนัทึกขอ้มูลการสมคัรสมาชิกของลูกคา้เพื่อป้องกนัการ
ร่ัวไหลของขอ้มูล และไม่ใหถู้กท าลายใหเ้สียหาย 

 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

ช่ือ-นามสกุล  : นาย ตุลชาติ  สมานมิตร   
ต าแหน่ง         : หวัหนา้ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 เวลาท่ีไดเ้ขา้มาปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั เมืองโบราณ จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 4 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2562 โดยปฏิบติังานทุกวนั จนัทร์-เสาร์ 

 



บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

เว็บไซต์คู่มือการป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นระบบท่ีพฒันาในรูปแบบของเว็บแอป
พลิเคชนัด าเนินการในส่วนของการจดัท าหนา้เวบ็  โดยมีฟังก์ชนัการท างาน การคลิกเลือกจากเมนู
แท็บดา้นบน เล่ือนหนา้ดว้ยปุ่ม ใส่ลิงคอ่ื์น ๆ ทางตวัอกัษร และใส่วิดีโอ โดยใชเ้วบ็ไซต ์WIX.com  
ในการจดัท าระบบเวบ็ไซตท์ั้งหมด 

 
4.2 การท างานของระบบ 

4.2.1 การวเิคราะห์ระบบ 
 4.2.1.1 แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซต ์
 

 
-  

 
 
 

รูปท่ี 4.1  แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซตข์องเวบ็ไซตคู์่มือการป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ 

 

Home 

IT Working Service Contract 
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4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้    
 

รูปท่ี 4.2  แสดงหนา้หลกัของเวบ็ไซต ์
 จากรูปท่ี 4.2 แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์ โดยประกอบด้วย Home เป็นหน้าหลักของ
เวบ็ไซตเ์ม่ือคลิกเขา้มา เมนู IT Working  แสดงเน้ือหาในหวัขอ้ต่าง ๆ 5 หวัขอ้ให้พนกังานสามารถ
เขา้ไปคน้หาขอ้มูลได ้เมนู Service แสดงการแนะน าสายงานต่าง ๆ ในแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Contact  เป็นช่องทางการติดต่อใหผู้เ้ขา้ชมสามารถติดต่อหรือเสนอและเน้ือหาเพิ่มเติม 
  
 

 
รูปท่ี 4.3 หนา้เมนู IT Working 
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รูปท่ี 4.4 แสดงเน้ือหาการแกปั้ญหาฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และเน็ตเวิร์ค 
 

 
 

รูปท่ี 4.5 แสดงเน้ือหาการติดตั้งอุปกรณ์ไอที และซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ 
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รูปท่ี 4.6  แสดงเน้ือหา  Data Backup ในระดบัขององคก์ร 

 

 
รูปท่ี 4.7 แสดงการเก็บขอ้มูลการจ าหน่ายบตัรเขา้ชมของเมืองโบราณ 
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รูปท่ี 4.8 แสดงการป้องกนั และสาเหตุการเกิดไวรัสในเมืองโบราณ 

 จากรูปท่ี 4.3-4.8 แสดงเน้ือหาหลกัของเว็บไซต์ โดยเป็นเน้ือหาเก่ียวกบั งานทั้งหมดใน
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทั้งหมด 6 หน้า เน้ือหาส่วนใหญ่จะเก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆ ในเมือง
โบราณ พร้อมวธีิการแกไ้ขท่ีสามารถท าดว้ยตวัเองได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.9 หนา้ Services 
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 จากรูปท่ี 4.9 แสดงหน้าเมนู Services โดยเป็นบริการเสริมส าหรับผูใ้ช้ท่ีไม่เขา้ใจเน้ือหา
สามารถฟังคลิปได ้หรือโหลดโปรแกรมท่ีตอ้งการได ้

 

 
 

รูปท่ี 4.10 หนา้ Contact 
 จากรูปท่ี 4.10 แสดงช่องทางการติดต่อ ผูใ้ชส้ามารถสอบถาม หรือแนะน าเน้ือหาเพิ่มเติม
ได ้

 
  
 
 
 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  สรุปผลโครงงาน 
               จากการศึกษาการใชง้านและรวบรวมขอ้มูลการการออกแบบส่วนของผูใ้ชส้ าหรับ
เวบ็ไซตคู์่มือการป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ ซ่ึงการจดัท าเวบ็ไซต์น้ีไดเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทั และ
พนกังานเพื่อเป็นตวัช่วยในการน าไปใช้ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ  ท่ีแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศได้
เก็บรวบรวมไวใ้นเว็บไซต์น้ีเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินส าหรับฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ โดยได้
ออกแบบในส่วนของเมนูต่าง ๆ เช่น หน้าหลกั ระบบการท างาน การแกปั้ญหาในเบ้ืองตน้ ของผู ้
ใชไ้ด ้

5.1.2  ขอ้จ ากดัของโครงงาน 
                      5.1.2.1 เวบ็แอปพลิเคชนัยงัไม่มีการเช่ือมต่อฐานขอ้มูล 
  5.1.2.2 เวบ็ไซตย์งัไม่สามารถคน้หาขอ้มูลได ้

5.1.3  ขอ้เสนอแนะ 
                            5.1.3.1 ควรมีการเพิ่มเติมการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมท่ีส าคญัในแผนกนั้นพร้อม
               วิธีการใช้ เพื่อให้พนักงานเขา้ใจได้ง่ายข้ึน และเพิ่มสาเหตุความผิดปกติ
   ต่าง ๆ ของโปรแกรม 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1  ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
จากท่ีไดม้าปฏิบติัสหกิจทางผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้จากการปฏิบติังานในดา้น Web 

Design และการแกปั้ญหาระบบในบริษทัเมืองโบราณ ไดเ้รียนรู้ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซตเ์พิ่ม
มากข้ึน และยงัเพิ่มทกัษะในการท างาน ดา้นการกูคื้นขอ้มูล อุปกรณ์ภายนอกต่าง ๆ การติดตั้ง และ  
รีบูทฮาร์ดดิสก์ และในการท างานนั้นจะตอ้งหาความรู้ แกปั้ญหาดว้ยตวัเอง และตอ้งรู้จกัการท างาน
เป็นทีมกบัผูอ่ื้นในท่ีท างาน 
              5.2.2  ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ปัญหาท่ีผูจ้ดัท าพบในการปฏิบติังาน ประกอบไปดว้ยปัญหาในดา้นของเซิร์ฟเวอร์
ซ่ึงตอ้งอาศยัทีมช่วย ระบบจดัจ าหน่ายบตัร ระบบคู่สายไอพีโฟนซ่ึงไม่สามารถแกไ้ขเพียงคนเดียว
ได ้  
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5.2.3  ขอ้เสนอแนะ 
            ในการปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสอบถามงานทุกคร้ังควรถาม

ทุกอย่างให้ละเอียดท่ีสุดเพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ และมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทุกชนิด 
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